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A16 SKÅNSKA DAGBLADET n TORSDAG 11 AUGUSTI 2016

 n BIBLIOTEK
Stadsbiblioteket: öppet kl 10-19. Harlösa: öppet kl 15-
19. Sagostund kl 10 för 2-5-åringar. Stehag: Öppet kl 15-
19. Sommarbokfika kl 13-15. Marieholm: Öppet kl 15-19.

n PENSIONÄRER
SPF Flyinge: boule vid skolan kl 10, kortspel kl 14 på 
Tunavägen 1. SPF Bosarp: Grillafton kl 17 hos Mona och 
Arne Larsson, Johanneshus, kl 17. SPF Löberöd: Boule 
kl 13.30. SKPF 55 Eslöv: Expeditionstid kl 10-12. Eslövs 
bridgeklubb: seniorbridge kl 13.30, på Skolgatan 6A. 
Matsedel: Kärråkra, Trollsjögården och Ölycke: Kött- 
och grönsakssoppa. Alt: Rotfruktsgratäng med bacon, 
potatis. Dessert: Jordgubbspaj med vaniljsås.

n KYRKLIGT
Eslövs kyrka: Högmässogudstjänst kl 8.30.

n BAD
Friluftsbadet Eslöv: Öppet kl. 8-20. Äventyrsbadet: 
öppet kl 12-16. Marieholm: kl 9-19.

n MÖTESPLATSER FÖR UNGA
4H-gården: Öppet kl 8-13 och 17-18. Unga för unga - på 
Berga: aktiviteter för barn och unga mellan 6 och 15 år. 

n FÖRENINGAR
Röda Korset Eslöv: Kl 13-16 Second handbutik och 
mötesplats, Stallgatan 4. Reumatikerföreningen i Mel-
lanskåne: vattengympa på Karlsrobadet kl 18 och 19. 
AA: möte kl 19.

n ÖVRIGT
Trollsjön: Trollsjökväll med Leif Carlsson och Husban-
det samt Torleif Torstensson, start kl 19. Skarhults slott: 
”Älskare och älskarinnor – njutning och åtrå i 500 år”. 
Öppet kl 11-17, guidade visningar, park och kafé. Eslövs 
museum: öppet kl 17-20. ”Eslövsresan” och ”Sommar-
salong”. Eslövs leksaksmuseum: öppet kl 12-16. Eslövs 
biståndscenter: inlämning kl 10-14. Samarbetssamtal: 
För föräldrar som inte lever tillsammans, tidsbokning 
telefon 62166 eller 62548. Konsumentrådgivning: Ring 
kl 13-17 telefon. 62540. Hushållsekonomisk rådgivning: 
Ring 62376. Frivilligcentralerna: Eslöv: telefontid, kl 
10-12, 076-133 15 59. Marieholm: besöks- och telefontid 
kl 9-11 i Centrumhuset, 076-7677160. Anonym rådgiv-
ning: Ring 627 99 kl 8-17. Livbojen Kontaktcenter-
Familjeakuten: Problem i familjen? Ring 0413-20813 kl 
19-22. Kostnadsfri rådgivning. Järnvägsstationen: Triv-
selvärdar telefon 070-2280917. Gya, Stehag: Bastu och 
omklädnad för damer kl 16-20. Jourhavande medmän-
niska: Kl 22-06. Ring 020-220006. Brottsofferjouren: 
Öppet kl 9-12. Telefon 046-323298. Kriscentrum för 
kvinnor: Öppet dagtid, telefon 046-355071. Kriscen-
trum för män: Öppet dagtid, telefon 046-143972. 
Kriscentrum för barn/ungdom: Öppet kl 13-15. Telefon 
046-356887. 
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NOTERAT
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Eslövsbornas givmildhet har hittills resulterat i att familjen kunnat betala en sjukhusräkning på 540 000 kronor. En del av 
pengarna skänktes vid söndagens arrangemang i Blomsterbergshallen. ARKIVBILD

ESLÖV
Advokat Leif Persson i 
Eslöv fick på onsdagen 
fullmakt att represente-
ra svårt sjuke Eslövsbon 
Mats Öberg gentemot 
hans försäkringsbolag 
Trygg-Hansa – som 
inte vill hjälpa trots 
att Mats Öberg ligger i 
respirator i Thailand se-
dan över två veckor. 

Advokat Persson 
kommer att begära 
överprövning av för-
säkringsjättens beslut 
– och begära ut under-
laget för det beslutet.

Familjen Öberg, exfrun 
Birgitta Öberg och de tre 
barnen Rasmus, Jonat-
han och Ida, kämpar mot 
klockan.

Vården på det sjukhus 
där Mats Öberg ligger i 
Bangkok är mycket dyr. 

Tack vare de insamling-
ar som vänner, familj och 
svenskar som berörts av 
hans öde kunde familjen i 
veckan betala sjukhusräk-
ningar på 540 o00 kronor.

Men Mats Öbergs till-
stånd är oförändrat dåligt. 
Och familjen vill att han 
snarast får flyga hem till 
Sverige med ambulansflyg.

Det kommer, så länge 
hans tillstånd inte förbätt-
ras, att kosta 2-2,5 miljoner 
kronor. 

Advokat Persson har 
gott hopp om att kunna 
få försäkringsbolaget att 
betala.

Han fick på onsdagen 
mandat i ett mejl att repre-
sentera Mats Öberg, tack 
vare att Öbergs exfru Bir-
gitta av Eslövs kommuns 
överförmyndare utsetts till 
Mats Öbergs förvaltare, i 
samråd med deras tre barn.

– Tack vare det har vi en 
plattform att jobba från. 
Jag har gott hopp om att vi 
ska kunna lösa detta! säger 
Leif Persson.

Trygg-Hansa kräver 
dock den skriftliga full-
makten i original. Den kan 
levereras först på söndag, 
då två av Mats Öbergs 
barn reser hem till Sverige.

– Trygg-Hansa har inte 
velat prata med mig tidi-
gare. Men nu har jag sagt 
till dem att det är viktigt att 
vi får en bra hantering på 
detta. I första hand kom-
mer jag att ansöka om en 
omprövning.

– Jag kommer också att 
begära ut kopia av deras 
beslutsunderlag. Jag måste 
veta hur jag ska bemöta 
det underlaget, säger Leif 
Persson.

– Jag är spänd på att se 
hur det beslutsunderlaget 
ser ut. Jag kan känna att 
det varit ett torftigt under-
lag, säger Leif Persson.

Han säger att han varit 
mycket tydlig mot Trygg-
Hansas representant.

– Jag sade till henne att 
nu måste vi sansa oss så att 
vi får en omprövning! Vi 
hade ett bra samtal. Hon 

fick bekräftat av Birgitta av 
vi hade ett interimistiskt 
beslut om detta.

Eslövs överförmyndare 
gjorde en blixtutryckning. 
till Lunds tingsrätt för att 
ordna allt.

Trygg-Hansa har de 
senaste dagarna varit på 
Birgitta Öberg och velat 
att hon lämnade ut Mats 
Öbergs patientjournal. 
Något både Birgitta Öberg 
och advokat Persson är 
mycket kritiska mot.

Hela försäkringsjättens 
beslut att vägra hjälp har 
ju byggt på att Mats Öberg 
ska ha varit hos en läkare 
på en vårdcentral före re-
san, och då fått utskrivet 
antibiotika mot en lindri-
gare lunginflammation.

Trygg-Hansa hela ar-
gumentering för att vägra 
vård har varit under före-
speglingen att de känner 
till vad som står i Mats 
Öbergs patientjournal.

Leif Persson håller med 
akutläkaren Ardavan 

Khoshnood som i gårda-
gens Skånska Dagbladet 
ställde sig mycket kritisk 
till försäkringsjättens age-
rande. Ardavan Khosh-
nood betvivlade också 
starkt att Trygg-Hansa 
verkligen hade tillgång till 
Mats Öbergs patientour-
nal.

Enligt uppgift till Skån-
skan ska Mats Öberg själv 
ha kunnat gå ut från flyg-
planet i Bangkok, gå ge-
nom passkontrollen och 
sedan hämta ut sin res-
väska.

Birgitta Öberg berättar 
från Bangkok att tillståndet 
för hennes exmake är oför-
ändrat dåligt.

– Vi vill ju ha hem ho-
nom. Som det ser ut nu 
klarar han sig inte utan re-
spirator. Det är så mycket  
som är oklart.

Hon berättar om hur  
konstigt det kändes när  
Trygg-Hansa bad henne 
att ”ordna fram journa-
lerna på honom”.

– Vi känner att vi inte 
vill ha någon kontakt med 
Trygg-Hansa själv. Det får 
gå via vår advokat, säger 
Birgitta Öberg.

Insamlingarna fortsätter. 
Familjen har kvar 200 000 
kronor. Om pengarna inte 
flyter in längre vet man in-
te vad man ska göra. Kon-
takter har även tagits med 
Eslövs kommun.

Lennart Andersson
lennart.andersson@skd.se 0704-14 25 88 

Advokaten kräver få se 
Trygg-Hansas underlag

   n FÖRSÄKRINGAR. Kritik mot att bolaget begär sjukjournalen

JAG HAR GOTT 
HOPP OM ATT VI 
SKA KUNNA LÖSA 
DETTA.

Får 17 000 kronor för lidande
ESLÖV. En 38-årig man får ersättning av justitie-
kanslern, efter att ha suttit frihetsberövad. Det 
var i februari förra året som mannen satt anhål-
len och häktad i två veckor, misstänkt för grov 
stöld och häleri. 

Förundersökningen avslutades utan att åtal 
väcktes. Därmed släpptes mannen fri.

Nu har justitiekanslern beslutat ersätta 
38-åringen med 17 000 kronor.

Döms för narkotikabrott
ESLÖV. Tidigare under sommaren påträffades på 
en skolgård den då 15-årige Eslövsbon med 11,5 
gram cannabis i bakfickan. Urinprov visade posi-
tivt för både cannabis och kokain. 

15-åringen dömdes därmed för två fall av ringa 
narkotikabrott – innehav av cannabis samt att ha 
använt cannabis och kokain. 

Påföljden blir ungdomsvård och att 15-åringen 
ska följa ett ungdomskontrakt Eslövs kommun 
upprättat.


